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REFERENCJE

DLA ZAKŁAD U U SŁU G O W EG O W l E LO B RANZOW EGO l AC E K P l KU ŁA,

TRACHY, ul. Raciborska 82, 44-t53 Sośnicowice

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 44-LOO Gliwice, ul, Rybnicka 47, potwierdza, że :

I) ZUW Jacek Pikuła wykonał w roku 20L4w miesiącach od stycznia do marca roboty w zakresie

remontów sieci wodociągowych :

o Gliwice: ul. Niedbalskiego, @15OZEL PAM Natural o długości 181,0mb

Wartość powyższych prac wyniosła 242.I52,27zł netto.

2) ZUW Jacek Pikuła wykonał w roku 2OL4 w miesiącach od stycznia do marca roboty w zakresie

re montów sieci wod ociągowych w raz z przyłącza m i :

o Gliwice: ul. Toszecka, DN300 ZEL PAM Natural o długości45,0mb

o Gliwice: ul. Toszecka, @16opr sDR11 PE100 o długości 6,]-0mb

o Gliwice: ul. Toszecka , przyłącza ÓąO - @63 PEIOO SDR11 dla budynków nr 51-, 53, 53A, 55, 59, 65,

o długości48,50mb.

Wartość powyższych prac wyniosla 209.079,30zł netto.

3) ZUW Jacek Pikuła wykonał na rzecz PWiK Gliwice w roku 2O'J,4w miesiącach od stycznia

do grudnia budowę 25 przyłączy wodociągowych polietylenowych SDR11o średnicy @ąOPr

dla budynków mieszkalnych.

Ogólna długość przylączy wybudowanych w roku 2014 - 564,10mb
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Wartość powyższych prac wyniosla 257 .039,90zł netto, -*-

4) ZUW Jacek Pikuła wykonał na rzecz PWiK Gliwice w roku 201,4 w miesiącach od stycznia

do grudnia awaryjne remonty 37 przylączy wodociągowych polietylenowych sDR11

o Średnicach od @4OPE do @63PE dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Ogólna długość przy|ączy wymienionych w roku 2014 - 669,55mb

Wartość powyższych prac wyniosla 297 .OO0,33zł netto.

5) ZUW Jacek Pikuła wykonat w roku 2014 roboty w zakresie remontu przyłączy kanalizacjisanitarnej:

Gliwice, ul. Głogowska 1 (0160PCV o długości 11,6Omb)

Gliwice, ul. Kozielska 684, Kasprzaka 17, Astrów 10 (naprawa studni kanalizacyjnych).

Wartość powyższych prac wynios|a 26,432,1,4zł netto.

Biorąc pod uwagę powyższe potwierdzamy, że Z|JW Jacek Pikuło wykonał w roku 2014 w ramach jednej

prace na lączną sumę 1,031 .7O3,94zl netto / ]..268.995,85zł brutto.

Firmę cechuje fachowość, doświadczenie, zaangażowanie i dyscyplina zatrudnionych pracowników.

Powierzone zadania wykonywane są dobrze. Poza tym firma wyposażona jest

w niezbędny sprzęt do wykonywania w/w robót, w tym również do wykonywania robót metodą

bezwykopową.

Referencje wydaje się na prośbę strony, celem wykorzystania ich przy składaniu ofert przetargowych
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